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Základné informácie o spoločnosti 
 

Dátum založenia  15.09.1997 

Základné imanie 33 200 EUR 

 

Spoločník 

 LINEA NIVNICE, a.s. 

 U Dvora 190 

 687 51 Nivnice 

 Česká republika 

 IČO 499 70 666 

 

Štatutárný orgán 

 

Konateľ 

meno a priezvisko Ing.Gabriel Slanicay 

bydlisko Františka Kretze 1454, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 

 

Sídlo spoločnosti 

 

Názov obce Trenčín 

Ulica, PSČ Dolný Šianec 1, 911 01 
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Profil spoločnosti 
 

LINEA Slovensko, spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou českej firmy LINEA 

NIVNICE, a.s. so sídlom na Morave, v obci Nivnice v blízkosti česko-

slovenskej hranice. 

Samotná „matka“ spoločnosti je najväčším českým výrobcom ovocných šťav, 

monopolným producentom ovocných vín a významným výrobcom sirupov a 

ovocných detských výživ. Jej postavenie na trhu, ekonomické zdravie a 

úspešný rozvoj, vrátane inovácie produkcie, je garanciou pre ďalší rozvoj 

LINEA Slovensko, spol. s r.o. 

V roku 2021 došlo k zjednoteniu riadenia českého a slovenského 

obchodného tímu, vrátane jednotného riadenia predaja medzinárodným 

reťazcom (SR-Tesco, Makro, Billa, Kaufland, Lidl). Po niekoľkých rokoch 

poklesov predaja je predajný index 2021/20 vo výške 108,5 %. 
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Výsledky hospodárenia 
 

LINEA Slovensko, spol. s r.o. v roku 2021 dosiahla tieto výsledky svojej 

činnosti: 

 2019 2020 2021 

Výnosy 4 418 083 EUR 3 622 796 EUR 3 929 880 EUR 

Náklady 3 919 754 EUR 3 506 838 EUR 3 800 693 EUR 

Hospodársky výsledok 
po zdanení 

498 329 EUR 115 958 EUR 129 187 EUR 

 

Rozdelenie hospodárskeho výsledku 

Hospodársky výsledok roku 2021 – zisk vo výši 129 187,13 EUR bude 

zúčtovaný takto: 

100 000,00 EUR bude prevedené ako podiel na zisku do materskej 

spoločnosti LINEA NIVNICE, a.s. 

29 187,13 EUR bude zaúčtované na účet 428 ako nerozdelený zisk minulých 

rokov. 
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Zámer spoločnosti na rok 2022 
 

Zámerom spoločnosti LINEA Slovensko, spol. s r.o. na rok 2022 je 

dosiahnuť: 

 

Výnosy 4 000 000 EUR 

Náklady 3 850 000 EUR 

Hosp. výsledok pred zdanením 150 000 EUR 

 

 

 

 

 

ING. GABRIEL SLANICAY 

KONATEĽ 

 

 

 

 



Str. 05 
 

Správa nezávislého audítora  
   

 

Správa nezávislého audítora 
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ûĴ

L̂

v̂

l̂

ŵ
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 Príloha  k opatreniu č. MF/24013/2011-74  

 Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92 
 
 

      Poznámky Úč POD 3 - 04   

                  
        POZNÁMKY          

          
    individuálnej účtovnej závierky       
             zostavenej k  31.12.  2021              
                           

               v   -  eurocentoch   x - celých eurách *) 

                      
               mesiac  Rok  mesiac Rok 

Za obdobie od           0 1    2 0 2 1  do 1 2     2 0 2 1 

                      

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od    0 1   2 0 2 0  do 1 2     2 0 2 0 

 
 

                               

Dátum vzniku účtovnej  jednotky      Účtovná závierka Účtovná závierka   
                   *)  *)        

 1 5  0 9  1 9 9 7          x  -  riadna  x  – zostavená    

       -  mimoriadna     – schválená    

      -   priebežná       

             
IČO        DIČ           Kód SK NACE           

 3 6 2 9 9 4 2 1  2 0 2 0 1 7 5 0 0 3    4 6 . 3 4 . 0         

 
Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky 

                

 L I N E A   S L O V E N S K O ,   S P O L . S  R . O .                 

                                                                        

 
Sídlo účtovnej jednotky 
Ulica                                                                                                                                      Číslo 

D O L N Ý   Š I A N E C                                 1               

 
PSČ                              Názov obce 

                   

 9 1 1 0 1    T R E N Č I N                                             

 
Číslo telefónu                                                     Číslo faxu 

0 4 2 0 / 5 7 2 6 1 6 3 0 5  0       /                          

 
E-mailová adresa 

                             

M _ J A N I K @ L I N E A N I V N I C E . C Z                           

                                    

 Zostavené dňa: 
21.02.2022 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za 
zostavenie účtovnej 
závierky: 

Podpisový záznam  člena 
štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky alebo 
fyzickej osoby, ktorá je 
účtovnou jednotkou: 

 Schválené dňa: 

*) Vyznačuje sa      X 
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Spoločnosť má povinnosť auditu, príloha je vyplnená v  eur 

 

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

 
1. Obchodné meno účtovnej jednotky:   
       LINEA Slovensko, spol. s r. o. 
2. Sídlo účtovnej jednotky: 
       Dolný Šianec 1,  911 01  TRENČÍN 
3. Dátum založenia: 
       15. 9. 1997 
4.    Dátum zápisu do obchodného registra:  
       3. 11. 1997, Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka 10641/R 
5.    Identifikačné číslo: 
       36299421 
6.    Daňové identifikačné číslo: 
       2020175003 
7.    Identifikačné číslo pre DPH: 
       SK 2020175003 
8.   Opis hospodárskej činnosti: 

       Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, iným prevádzkovateľom v       
       rozsahu voľných ohlasovacích živností, sprostredkovanie obchodu a služieb 
9. Počet zamestnancov 

        Informácie o počte zamestnancov obchodnej spoločnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:          

 
1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov 

6 7 

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, z toho: 

6 7 

počet vedúcich zamestnancov 0 0 

 
 
 

10. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 
 
11. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: 

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka 
podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002  Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za 
účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.  

 
12. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená: 
       schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: Valné zhromaždenie 
       dátum schválenia: 03.06.2021 
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13. Informácie o konsolidovanom celku 
 

Konsolidované účtovné závierky podnikov, pre ktoré je spoločnosť dcérskym podnikom 
 
Spoločnosť je dcérskym podnikom spoločnosti LINEA NIVNICE, a. s., ktorá zostavuje 
konsolidovanú účtovnú závierku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou 
jednotkou.  V sídle spoločnosti LINEA NIVNICE, a. s., U Dvora 190, 687 51  Nivnice sú 
prístupné konsolidované účtovné závierky a také v obchodnom registre u Krajského súdu 
v Brně, oddíl B, vložka 1243 ,  v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky.  

 
Štruktúra spoločníkov obchodnej spoločnosti k 31.12.2021 je uvedená v nasledujúcom prehľade:  
 
 

Spoločník, akcionár 

Výška podielu na základnom 
imaní Podiel na 

hlasovacích 
právach v % 

Iný podiel na 
ostatných 

položkách VI 
ako na ZI 

v % 
absolútne v % 

a b C d e 

LINEA Nivnice, a. s.   33 200 100 100  

     

     

      

     

      

Spolu 
 33 200 100 

 
100 

 

 
 
 

Čl. II 
 

Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných  orgánov obchodnej spoločnosti 
 
 Pre členov štatutárneho orgánu neboli poskytnuté záruky, žiadne zabezpečenia, pôžičky. 
 

Čl. III 
 

Informácie o prijatých postupoch 

 

Použité účtovné zásady a účtovné metódy 

 
Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého trvanie obchodnej spoločnosti (going 
concern). Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané 
nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak.  
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Dlhodobý hmotný majetok 
 

1. Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania 
a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.)  

2. Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené podľa  predpokladanej doby jeho používania 
a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začne v mesiaci zaradenia dlhodobého 
hmotného majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena je 
v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1700Eur ( do 28. 2. 2009 : 996 Eur) a zároveň s dobou 
použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách. Dlhodobý hmotný majetok vrátane 
technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do používania do 28. 2. 2009 v ocenení rovnom alebo 
nižšom ako 1700 Eur, sa považuje za dlhodobý hmotný majetok aj po tomto dátume a pokračuje  sa 
v jeho odpisovaní.  

3. Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak neprevyšuje 
úhrne za účtovné obdobie sumu 1 700 Eur.  

 
 
Zásoby 
 
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním 
(clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.) Úbytok zásob spoločnosť účtovala spôsobom A. Pri vyskladnení 
zásob sa oceňujú zásoby metódu FIFO. 
 
Pohľadávky 
 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou 
cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby 
opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a nevymožiteľným pohľadávkam. 
Pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, viac ako 12 mesiacov sú 
dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, menej ako 12 
mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé. 
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje 
rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. 
 
Peňažné prostriedky a ceniny 
 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 
 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 
 
Rezervy 
 
Rezervy sa vytvárajú ak má obchodná spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný záväzok, 
ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov 
a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov.  
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo 
strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 
Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu , ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, pri zohľadnení rizík a neistôt. 
 
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia 
Rezerva na mzdy za dovolenku sa vytvára ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na náhradu mzdy 
za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých 
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miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpanie dovolenky. Od budúceho 
účtovného obdobia sa nepredpokladá zvyšovanie miezd, a preto sa rezerva vypočíta na základe priemernej 
mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.  
 
 
 
 
 
 
 
Záväzky 
 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. 
Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky 
v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.  
 
Odložené dane 
 
Odložené dane sa vzťahujú na: 

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou 
v súvahe a ich daňovou základňou 

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od 
základu dane v budúcnosti, 

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období 
Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňovej sadzby, ktorá bola známa ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, a očakáva sa jej platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky 
alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku. 
Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude  generovaný zdaniteľný 
zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné rozdiely zrealizovať.  
 
 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady 
vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  
 
Cudzia mena 
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene ( okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu , ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na meno euro referenčným výmenným kurzom určeným 
a vyhláseným Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa 
s vplyvom na výsledok hospodárenia.  
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej  mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Národnou bankou Slovenska v deň  predchádzajúci dňu uskutočnenia  účtovného 
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro neprepočítavajú. 
 
Výdaje  
 
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú  daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, 
bonusy, skontá, dobropisy a pod.) 
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Čl. IV 
 

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopľňajú súvahu a výkaz ziskov a strát 
 
 
1. Informácie o záväzkoch 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dlhodobé záväzky spolu 5809 5285 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
nad päť rokov 

    

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
jeden rok až päť rokov 

    

Krátkodobé záväzky spolu 140970 201321 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka vrátane 

140970 201321 

Záväzky po lehote splatnosti dlhšie ako pät 
rokov 

0 0 

 
2.   Hodnota záväzkoch zabezpečená záložným právom 
 
Účtovná jednotka nemala vo vykazovanom období zabezpečené záväzky záložným právom. 
 
3.   Informácia o vlastných akciách 
 
Účtovná jednotka neúčtovala o vlastných akciách. 
 
 
4.   Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadanie účtovnej straty  
 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk  115958,47 

Rozdelenie účtovného zisku Bežné účtovné obdobie 

Prídel do zákonného rezervného fondu  

Prídel do štatutárnych a ostatných fondov  

Prídel do sociálneho fondu  

Prídel na zvýšenie základného imania  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 15958,47 

Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom 100000 

Iné   

SPOLU 115958,47 
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Nerozdelený zisk návrh na výplatu 0 

 

Názov položky 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovná strata  

Vysporiadania účtovnej straty Bežné účtovné obdobie 

Zo zákonného rezervného fondu  

Zo štatutárnych a ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Úhrada straty spoločníkmi, členmi  

Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov  

Iné   

Spolu   

 
 
 
5.    Informácie o rezervách 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Dlhodobé rezervy, z toho:           

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

6614 5051 6614   5051 

      

dovolenky 6614 5051 6614   5051 

      

      

      

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 

Tvorba Použitie Zrušenie 

Stav 
na konci 

účtovného 
obdobia 

a b c d e f 
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Dlhodobé rezervy, z toho:                                                                                                                                        

           

           

           

      

Krátkodobé rezervy, 
z toho: 

5144 6614  5144   6614 

      

dovolenky  5144 6614 5144   6614 

      

      

      

 
 
6.    Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku 
a daňovou základňou, z toho: 

-2713,75 
 

-1277,87 
 

odpočítateľné -2713,75 -1277,87 

zdaniteľné     

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou 
záväzkov a daňovou základňou, z toho: 

 0  0 

odpočítateľné     

zdaniteľné     

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti     

Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty     

Sadzba dane z príjmov ( v %)  21  21 

Odložená daňová pohľadávka -569,89 -268,35 

Uplatnená daňová pohľadávka   

Zaúčtovaná ako náklad   

Zaúčtovaná do vlastného imania   

Odložený daňový záväzok     

Zmena odloženého daňového záväzku   

Zaúčtovaná ako náklad  --301,53 -462,97 

Zaúčtovaná do vlastného imania     

Iné   
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7.   Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Začiatočný stav sociálneho fondu 1785 1667 

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 694 645 

Tvorba sociálneho fondu zo zisku     

Ostatná tvorba sociálneho fondu     

Tvorba sociálneho fondu spolu 694 645 

Čerpanie sociálneho fondu  170 527 

Konečný zostatok sociálneho fondu 2309 1785 

 
 
 
8.    Informácie o čistom obrate 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Tržby za vlastné výrobky     

Tržby z predaja služieb     

Tržby za tovar 3904141 3617107 

Výnosy zo zákazky     

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj     

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou   

Čistý obrat celkom 3904141 3617107 

 
9.   Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti 

Názov položky 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 1967 1920 

náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky 1967 1920 

iné uisťovacie audítorské služby     

súvisiace audítorské služby     

daňové poradenstvo     

ostatné neaudítorské služby     
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10.    Informácie o daniach z príjmov 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

 účtovné obdobie 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

Základ dane Daň 
Daň 
v % 

a b c d e f g 

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením, z toho: 

168686,80 x x 148121,01 x x 

teoretická daň  x   x   

Daňovo neuznané náklady 23606,38   9272,83   

Výnosy nepodliehajúce 
dani 

2763,68   2034,27   

Vplyv nevykázanej 
odloženej daňovej 
pohľadávky 

      

Umorenie daňovej straty       

Zmena sadzby dane       

Iné       

Spolu 189529,50 39800,78 21 155359,57 32625,51 21 

Splatná daň z príjmov x 39801,20 21 x 32625,51 21 

Odložená daň z príjmov x -301,53 21 x -462,97 21 

Celková daň z príjmov  x 39499,25 21 x 32162,54 21 

 
Čl.  V 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 
 
1) Informácie o podmienených záväzkoch a podmienenom majetku:  
        Spoločnosť neeviduje žiadne iné aktíva a pasíva okrem tých , ktoré sú uvedené v súvahe 
2) Spoločnosť nevykazuje žiadne iné finančné povinnosti okrem tých, ktoré sú vykázané  v súvahe 
 
 
 

Čl. VI 
Udalosti, ktoré nastali po dni, 

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
 

Po  31. 12. 2021 do dňa zostavenia účtovnej závierky  nenastali žiadne významné skutočnosti , ktoré by 
ovplyvnili výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2021. 
 

Čl. VII 
Ostatné informácie 

 
Pre túto časť poznámok spoločnosť  nemá obsahovú náplň. 

 
 

 
 
 


